
Voorbeschouwing Enkhuizen 2019 

 
Wat een loting voor de eerste omloop! Veel favorieten 

moeten tegen elkaar en dat maakt het kiezen van de 

winnaar een lastige opgave. Wij gaan voor Southwind 

Raptor als favoriet, maar beseffen dat hij de foutjes 

dan achterwege moet laten. 

 

 1. Feria de Rheve – Krista Timmer 295 meter 

Toonde dit seizoen talent, maar wist dat niet om te 

zetten in resultaten. Maandag in Medemblik ging het 

roer om en draafde ze naar een prima derde plaats. 

Heeft een startvoordeel van vijf meter, maar is dat 

genoeg om de topsprinters te verslaan? 

 

 2. Co Swagerman – Thomas Bos  305 meter 

Deelde vijf jaar geleden de lakens uit op de kortebaan. 

De laatste jaren weet hij zijn draai niet te vinden. 

Haalde dit seizoen in drie starts de tweede omloop, 

maar daar bleef het bij. Of hij op de Paktuinen opnieuw 

de volgende omloop haalt, valt nog te bezien. Tien 

meter inhalen, is een hele klus. Zal dus niks mogen  

laten liggen bij de start. 

 

 3. Broer van Bremen – John Dekker 300 meter 

Liep een dijk van een koers in Santpoort die hij 

bekroonde met een derde plaats. In zijn daaropvolgende 

starts viel hij niet mee. In Heemskerk schakelde hij 

zichzelf uit met galoppades en in Purmerend was Dutch 

Buitenzorg duidelijk te sterk tijdens de tweede omloop. 

Doet desondanks met een enigszins gunstige loting mee 

om een klassering. 

 

 4. Hannie Swagerman – Frans vd Blonk 300 meter 

De vijfjarige merrie is een meer dan behoorlijke 

kortebaner, maar het lukt haar maar niet om met 

regelmaat in de prijzen te lopen. Dit seizoen wist ze  

zich alleen in IJmuiden te klasseren. Trof het vaak ook 

niet met de loting, zoals nu in Enkhuizen wederom het 

geval is.  

 

 5. Amici P – John de Leeuw  295 meter 

Speelde dit seizoen nog helemaal niks klaar, maar is 

desondanks een dark horse voor deze koers. Na vier 

mislukte starts die eindigden in de eerste omloop start 

hij in Enkhuizen met een startontheffing. Dit in 

combinatie met de wonderhanden van toekomstig 

kortebaankampioen John de Leeuw kan de zesjarige  

ruin zomaar hoge ogen gooien.  

 

 6. Gaya Vip – Caroline Aalbers  300 meter 

De merrie toonde in Medemblik niet voor het eerst dit 

seizoen aan over enorm veel snelheid te beschikken. Zo 

werd ze vierde in Warmond en tweede in Beverwijk. De 

startprocedure levert echter te vaak problemen op. Zo 

schakelde ze zichzelf maandag uit met twee onstuimige 

galoppades. Alleen wanneer ze vlak blijft, heeft ze kans. 

 

 7. Calvados Chess – Rick Wester  300 meter 

Werd eerder dit seizoen zorgvuldig toegewerkt naar de 

kortebanen van Egmond aan den Hoef en Hoofddorp, 

waar hij met vijf meter ontheffing mocht starten. Dat 

leverde een finaleplaats op in Hoofddorp. Daarna kwam 

de hengst niet meer in actie. Hij stond ingeschreven 

voor Heemskerk, maar werd voor die koers 

teruggetrokken. Het is dus moeilijk in te schatten waar 

hij momenteel staat. 

 

 8. Hooray Boko – Wouter de Reus 295 meter 

De merrie lijkt het met elke start iets beter te gaan 

doen. Na snelle uitschakelingen in Schagen en Hillegom 

haalde ze maandag in Medemblik de tweede omloop. 

Start op de Paktuinen voor het eerst met een 

startontheffing van vijf meter. Dat biedt wat meer 

perspectief. 

 

 9. Ronny Brandt – Mats Wester  300 meter 

De koploper in het klassement ‘Kortebaanpaard 2019’ 

staat voor een loodzware klus tegen de regerend 

kampioen van Nederland. Toch is de Italiaan, dit seizoen 

al de sterkste in Wognum, Egmond, Bemmel en 

Middenbeemster, niet kansloos. In Purmerend toonde de 

ruin aan uitstekend overweg te kunnen met zijn nieuwe 

pikeur Mats Wester. Wanneer hij deze omloop overleeft, 

ligt de weg naar de zege open. 

 

10. Doc Holiday – Manon Pools  305 meter 

Ronny Brandt heeft zwaar geloot, maar dat geldt 

natuurlijk ook voor Doc Holiday. De Duitse ruin begon 

sterk aan het seizoen met overwinningen in Assendelft, 

Venhuizen en Santpoort. Na deze laatste zege kreeg hij 

te kampen met een starthandicap. Sindsdien presteert 

hij beduidend minder. In vier starts wist hij zich geen 

enkele keer te klasseren. Het wordt hoog tijd dat daar 

verandering in komt. 

 

11. Loverboy Vrijthout – Frans vd Blonk 295 meter 

Op zoek naar talentvolle vierjarige paarden kom je 

automatisch bij deze ruin terecht. Haalde in zijn twee 

starts in Nootdorp en De Lier beide keren de tweede 

omloop, maar lootte daarin tegen respectievelijk 

Southwind Raptor (nr.15) en Archange de Jiel. De pupil 

van Frans van der Blonk heeft dus nog geen eerlijke kans 

gehad. Kan voor een verrassing zorgen! 

 

12. Go Star – Ruud Pools   300 meter 

Stond na een vijfde plaats in Stompwijk enige tijd aan 

de kant, maar is inmiddels weer terug. Bij zijn rentree 

draafde hij naar een prima derde plaats in Schagen en 

bereikte daarna de derde omloop in Purmerend. Mist 

vooralsnog de fijne speed die topsprinters wel hebben, 

maar doet ook in Enkhuizen mee om de prijzen. 

 



13. Ursy Flying – Caroline Aalbers  300 meter 

Won één van de twee ‘kortebanen’ op het strand van De 

Haan (België), maar het koersen in de Nederlandse 

straten gaat hem nog niet bijzonder goed af. In acht 

starts bereikte hij drie keer de tweede omloop, maar 

het lukte hem nog niet om in de prijzen te lopen.  

 

14. Simoni’s Natural – Rick Wester 300 meter 

Net zoals Calvados Chess (nr.7) werd de ruin 

geprepareerd voor het starten met een startontheffing, 

maar dat leverde niet meer op dan een derde plaats in 

Voorschoten. De ruin zal nu moeten laten zien dat zijn 

rol nog niet is uitgespeeld op de kortebaan. In Schagen 

lukte dat vooralsnog niet; daar werd hij al tijdens de 

eerste omloop uitgeschakeld door Feria de Rheve (nr.1). 

 

15. Southwind Raptor – Lindsey Pegram 305 meter 

Zonder twijfel één van de snelste deelnemers in het 

circuit –zo niet de snelste- maar ook één van de meest 

grillige. De negenjarige ruin kan er zomaar de brui 

aangeven en wegspringen net na het vallen van de start. 

Dat maakt van de Amerikaan een onvoorspelbare 

deelnemer. Tegen Chief One loopt hij in zijn favoriete 

baan, dus hij moet in staat worden geacht deze omloop 

te overleven. Of hij de koers wint, zal mede afhangen 

van de loting. Vast staat dat de winnaar van IJmuiden, 

Nootdorp en Heemskerk niemand hoeft te vrezen! 

 

16. Chief One – John de Leeuw  300 meter 

De vijfjarige ruin is in het seizoen gegroeid. Hij begon 

met enkele ereplaatsen, maar de laatste weken haalt  

hij het beste in zichzelf naar boven. Zo won hij in 

Schagen en gaf daar in Hillegom een mooi vervolg aan 

met een tweede zege. Of hij in Enkhuizen een rol van 

betekenis gaat spelen, hangt af van Southwind Raptor. 

Op pure snelheid is hij de mindere, maar wellicht kan  

hij profiteren van startfouten. Wanneer hij deze omloop 

overleeft, doet hij volop mee om de overwinning. 

 

17. Fabrys Chris – Wouter de Reus 295 meter 

De hengst is één van de snelste starters van het circuit, 

maar valt vaak na een meter of honderd stil. De 

voorsprong uitzingen tot de finish is dan een hele klus. 

Tijdens zijn eerste starts redde hij zich nog aardig met 

enkele ereplaatsen. Bij zijn laatste drie deelnames 

bereikte hij slechts één keer de tweede omloop. 

 

18. Banter Boy – Krista Timmer  300 meter 

Bereikte wat gelukkig de derde omloop in Voorschoten 

en kwam daardoor niet meer in aanmerking voor vijf 

meter ontheffing. Het was een voordeeltje geweest 

waarmee hij waarschijnlijk wel uit de voeten had 

gekund. Vanaf de basisafstand zal hij de loting mee 

moeten hebben om een nieuwe ereplaats te realiseren. 

 

19. Chaman Rapida – Thomas Bos   300 meter 

Zo snel in de eerste omlopen, maar na een paar harde 

ritten is het beste er vaak wel af bij Chaman Rapida.  

Dat bleek ook maandag in Medemblik waar hij een rit 

won van de uiteindelijke winnaar, om vervolgens in de 

tweede en derde rit stil te vallen. Des te langer hij zich 

kan sparen, des te groter zijn kansen worden. De lange 

Paktuinen is echter niet in zijn voordeel. 

 

20. Fip Junior – John Dekker  300 meter 

Kende een uitstekende start van zijn kortebaancarrière. 

In Voorschoten werd hij derde en in Middenbeemster 

eindigde hij als tweede. Vorige week in Purmerend had 

hij er echter weinig zin in en was dwars bij de 

startprocedure. Wanneer dit slechts een incident was, 

liggen er kansen in Enkhuizen. Hij zal echter tot het 

uiterste moeten om Chaman Rapida te achterhalen. 

 

21. Hero Baldwin – Manon Pools  300 meter 

Vorig jaar was Hero Baldwin de beste vierjarige. Helaas 

heeft hij dit seizoen niet de stap gemaakt om ook vanaf 

de basisafstand te scoren. Alleen in Nootdorp bereikte 

hij de laatste vier. Dat is te mager. In de eerste omloop 

zal hij moeten hopen op fouten van zijn tegenstander. 

 

22. Eliot Charisma – Lindsey Pegram  305 meter 

De titelverdediger is lastig in te schatten voor deze 

koers. Hij zette dit seizoen zijn eerste drie starts in een 

overtuigende overwinning om. Daarna kwam de klad er 

in. Hij werd nog wel tweede in Nootdorp, maar maakte 

daarna te vaak een galoppade. In zijn oude vorm is hij 

het te kloppen paard. Fouten kunnen hem echter 

opnieuw opbreken. 

 

23. Gerson Boko – Ruud Pools  295 meter 

Wie alleen kijkt naar zijn prestaties, geeft geen stuiver 

voor de kansen van Gerson Boko. In vijf starts haalde hij 

slechts één keer de tweede omloop. Toch toonde hij 

verbetering vorige week in Hillegom. Hij won een rit van 

de uiteindelijke tweede plaats McSpirit. Ook in het werk 

daarna toonde hij snelheid. Kan verrassen! 

 

24. Limbo – Aad Pools   300 meter 

De nieuwste troef van Aad Pools kon in eerste instantie 

niet overtuigen. Hij werd weliswaar derde in Bemmel, 

maar vloog er in zijn andere starts steeds vroeg uit. In 

Hillegom toonde hij verbetering door onder andere een 

sterke winst op Hero Baldwin (nr. 21). Hij eindigde 

uiteindelijk als vierde. In de beslissende fase kwam hij 

duidelijk tekort tegen de favorieten.  

 

ONZE TIP: 

1. SOUTHWIND RAPTOR (nr. 15) 2. RONNY BRANDT (nr. 

9) 3. ELIOT CHARISMA (nr. 22) 4. CHAMAN RAPIDA (nr. 

19) 

Outsiders: Doc Holiday (nr.10), Go Star (nr. 12) en Chief 

One (nr. 16) 


